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Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de

Algemene wet bestuursrecht aan te vullen met de regeling van een
procedure voor de voorbereiding en totstandkoming van besluiten, deze
procedure in enkele wetten van toepassing te verklaren en de Wet
milieubeheer en enkele andere wetten in overeenstemming te brengen
met de eerste tranche van Algemene wet bestuursrecht;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1992, 315) wordt gewijzigd als
volgt:

In artikel 3:1 wordt «de afdelingen 2 tot en met 4» telkens vervangen
door: de afdelingen 2 tot en met 4A.

B

Het opschrift van afdeling 3.4 komt te luiden:

Afdeling 3.4 Openbare voorbereidingsprocedure

C

Artikel 3:10 komt te luiden:
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Artikel 3:10

1. De in deze afdeling geregelde procedure voor de voorbereiding van
besluiten wordt gevolgd indien dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit
van het bestuursorgaan is bepaald.

2. De voorschriften van afdeling 4.1.1 inzake beschikkingen zijn mede
van toepassing op andere besluiten die op aanvraag worden genomen en
die worden voorbereid overeenkomstig deze afdeling.

In hoofdstuk 3 wordt na afdeling 3.4 een afdeling toegevoegd,
luidende:

Afdeling 3.4A Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedures

Paragraaf3.4A. 1 Algemeen

Artikel 3.4A.1.1

De in de paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 en paragraaf 3.4A.6
geregelde procedures voor de voorbereiding van besluiten worden
gevolgd indien dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuurs–
orgaan is bepaald.

Artikel3.4A.1.2

Bij of krachtens het in artikel 3.4A.1.1 bedoelde wettelijk voorschrift of
bij het daar bedoelde besluit kunnen bestuursorganen worden aange–
wezen die:

a. in de gelegenheid moeten worden gesteld advies uit te brengen met
betrekking tot het nemen van een besluit, of

b. op andere wijze wijze worden betrokken bij de voorbereidingsproce–
dures.

Paragraaf 3.4A.2 Indiening van de aanvraag; ontvankelijkheid

Artikel3.4A.2.1

De voorschriften van afdeling 4.1.1 inzake beschikkingen zijn mede
van toepassing op andere besluiten die op aanvraag worden genomen en
die worden voorbereid overeenkomstig deze afdeling.

Artikel 3.4A.2.2

1. Het bestuursorgaan tekent onverwijld de datum van ontvangst aan
op het geschrift waarbij de aanvraag is ingediend.

2. Het zendt de aanvrager onverwijld een bewijs van ontvangst, waarin
die datum is vermeld.

3. Het zendt de betrokken andere bestuursorganen onverwijld een
exemplaar van de aanvraag en van de daarbij gevoegde stukken, onder
vermelding van de datum van ontvangst.

Artikel 3.4A.2.3

1. Van de in artikel 4:5 geregelde bevoegdheid om de aanvraag
wegens onvolledigheid niet te behandelen, kan slechts gebruik worden
gemaakt indien de aanvrager binnen acht weken na ontvangst van de
aanvraag in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen.
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2. Van verzoeken tot aanvulling van de aanvraag en van besluiten om
de aanvraag niet te behandelen, wordt mededeling gedaan aan de
betrokken andere bestuursorganen.

3. Indien het bestuursorgaan de aanvraag ondanks de onvolledigheid
ervan in behandeling neemt, stelt het op het geschrift waarbij de
aanvraag is ingediend, een aantekening waaruit dat blijkt. Indien de
aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen,
vermeldt het bestuursorgaan in die aantekening de daarvoor ingevolge
artikel 4:5 gestelde termijn.

Paragraaf 3.4A.3 Het ontwerp van het besluit

Artikel 3.4A.3.1

1. Het bestuursorgaan stelt zo spoedig mogelijk een ontwerp op van
het besluit. Het bestuursorgaan zendt het ontwerp - tenzij toepassing is
gegeven aan artikel 3.4A.5.2 - uiterlijk twaalf weken na ontvangst van de
aanvraag aan de aanvrager en de betrokken andere bestuursorganen.

2. Uiterlijk twee weken na de in het eerste lid bedoelde toezending
wordt van het ontwerp gelijktijdig mededeling gedaan door:

a. terinzagelegging;
b. kennisgeving in een of meer dag–, nieuws– of huis-aan-huisbladen

op zodanige wijze dat het daarmee beoogde doel zo goed mogelijk wordt
bereikt;

c. kennisgeving in de Staatscourant in de gevallen waarin een orgaan
van de rijks– of provinciale overheid het bestuursorgaan is.

Artikel 3.4A.3.2

1. Bij de mededelingen, bedoeld in artikel 3.4A.3.1, tweede lid,
vermeldt het bestuursorgaan ten minste:

a. wat de zakelijke inhoud van de aanvraag en de strekking van het
ontwerp van het besluit is;

b. waar en wanneer de stukken ingezien kunnen worden;
c. wie in de gelegenheid worden gesteld hun bedenkingen tegen het

ontwerp in te brengen en op welke wijze en binnen welke termijn dit kan
geschieden;

d. dat degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat
zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

2. Het bestuursorgaan deelt deze gegevens tevens mee aan de
aanvrager en de betrokken andere bestuursorganen.

Artikel 3.4A.3.3

1. Met het ontwerp van het besluit worden ter inzage gelegd:
a. een exemplaar van de aanvraag met de daarbij behorende stukken;
b. indien vooroverleg over de aanvraag heeft plaatsgehad, een verslag

daarvan;
c. de rapporten en adviezen die in verband met het ontwerp zijn uitge–

bracht, voor zover deze redelijkerwijs nodig kunnen zijn voor een beoor–
deling van het ontwerp;

d. een overzicht van de niet ter inzage gelegde rapporten en adviezen
en, voor zover redelijkerwijs nodig voor een beoordeling van het ontwerp,
van de eerder genomen, nog van kracht zijnde besluiten die hetzelfde
onderwerp betreffen, waarbij vermeld wordt waar en wanneer deze
stukken kunnen worden ingezien.

2. Het bestuursorgaan vult de ter inzage gelegde stukken aan met
nieuwe relevante stukken en gegevens, waaronder in ieder geval de
overeenkomstig paragraaf 3.4A.4 ingebrachte adviezen en bedenkingen
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en de verslagen van de mondeling ingebrachte bedenkingen en gedach–
tenwisselingen over het ontwerp.

3. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeen–
komstige toepassing, tenzij bij de wet anders is bepaald. Indien bepaalde
stukken niet ter inzage worden gelegd, wordt daarvan mededeling
gedaan.

Artikel 3.4A.3.4

1. Gedurende vier weken vanaf de dag waarop het ontwerp van het
besluit ter inzage is gelegd, kunnen de stukken worden ingezien tijdens
de werkuren. Tevens kunnen de stukken gedurende die periode desge–
vraagd ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten
de werkuren worden ingezien. Op verzoek wordt binnen die termijn een
kosteloze mondelinge toelichting verstrekt.

2. Na de periode van vier weken blijven de stukken ter inzage liggen
op de door het bestuursorgaan te bepalen uren totdat de termijn is
verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld.

3. Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten wordt afschrift van de
ter inzage gelegde stukken verstrekt.

Paragraaf 3.4A.4 Adviezen en bedenkingen

Artikel 3.4A.4.1

1. De adviserende bestuursorganen zenden hun advies aan het
bestuursorgaan binnen vier weken na de dag waarop het ontwerp ter
inzage is gelegd.

2. Het bestuursorgaan zendt van ieder advies zo spoedig mogelijk een
exemplaar aan de aanvrager en de andere adviserende bestuursorganen.

Artikel 3.4A.4.2

1. Binnen vier weken na de dag waarop het ontwerp van het besluit ter
inzage is gelegd, kan een ieder daartegen bij het bestuursorgaan schrif–
telijk bedenkingen inbrengen.

2. Op het geschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.
3. Het bestuursorgaan zendt van iedere ingebrachte bedenking zo

spoedig mogelijk een afschrift aan de aanvrager en de adviserende
bestuursorganen.

4. De persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen
heeft ingebracht, worden, indien hij daarom verzoekt, niet bekendge–
maakt. Het verzoek wordt schriftelijk, onder vermelding van de in de
eerste volzin bedoelde gegevens, ingediend bij het bestuursorgaan.

Artikel 3.4A.4.3

1. Gedurende de in artikel 3.4A.4.2, eerste lid, bedoelde termijn
bestaat desgevraagd voor een ieder gelegenheid tot een gedachtenwis–
seling over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen
van bedenkingen daartegen. Het bestuursorgaan stelt de aanvrager in de
gelegenheid daarbij aanwezig te zijn.

2. Van het mondeling inbrengen van bedenkingen en de gedachten–
wisseling wordt een verslag gemaakt, waarin ook de inhoud van iedere
bedenking wordt weergegeven en de naam en het adres worden vermeld
van degene die haar heeft ingebracht.

3. Het verslag wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen
twee weken, toegezonden aan de aanvrager, de adviserende bestuursor–
ganen en degenen die mondeling bedenkingen hebben ingebracht.
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Artikel 3.4A.4.4

Bij het in artikel 3.4A.1.1 bedoelde wettelijk voorschrift of besluit kan
worden bepaald dat de mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen
en tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van het besluit slechts
openstaat voor een daarbij aangegeven categorie van personen,
waaronder in ieder geval de belanghebbenden zijn begrepen.

Artikel 3.4A.4.5

Het bestuursorgaan vermeldt bij de bekendmaking van het besluit zijn
overwegingen omtrent de ingebrachte bedenkingen.

Paragraaf 3.4A.5 Beslissing op de aanvraag

Artikel 3.4A.5.1

Het bestuursorgaan neemt het besluit op de aanvraag zo spoedig
mogelijk, doch –tenzij toepassing is gegeven aan artikel 3.4A.5.2 -
uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 3.4A.5.2

1. Indien de aanvraag een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp
betreft, kan het bestuursorgaan, binnen acht weken na ontvangst van de
aanvraag, de in de artikelen 3.4A.3.1, eerste lid, tweede volzin, en
3.4A.5.1 genoemde termijnen elk met een door hem te bepalen redelijke
termijn verlengen. Voordat het een zodanige beslissing neemt, stelt het
de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze daarover naar voren te
brengen.

2. Van een besluit tot verlenging wordt, tegelijkertijd met de bekend–
making ervan, mededeling gedaan aan de betrokken andere bestuursor–
ganen.

3. Uiterlijk tien weken na ontvangst van de aanvraag doet het
bestuursorgaan mededeling van het besluit tot verlenging en van de
ingediende aanvraag met overeenkomstige toepassing van de artikelen
3.4A.3.1, tweede lid, 3.4A.3.2, eerste lid, onderdelen a en b, en tweede
lid, 3.4A.3.3 en 3.4A.3.4.

Paragraaf 3.4A.6 Besluiten tot wijziging of intrekking en ambtshalve
andere te nemen besluiten

Artikel 3.4A.6.1

1. Indien een bestuursorgaan voornemens is een besluit te nemen tot
wijziging of intrekking van een eerder genomen besluit dan wel ambts–
halve een ander besluit te nemen, stelt het een ontwerp van het besluit
op en doet het daarvan mededeling met overeenkomstige toepassing van
artikel 3.4A.3.1, tweede lid, onderdelen b en c. Bij het in artikel 3.4A.1.1
bedoelde wettelijke voorschrift of besluit kan worden bepaald dat tevens
de artikelen 3.4A.3.1, tweede lid, onderdeel a, en 3.4A.3.3 van overeen–
komstige toepassing zijn.

2. Alvorens toepassing te geven aan het eerste lid, geeft het bestuurs–
orgaan schriftelijk kennis van het voornemen aan de betrokken andere
bestuursorganen en, indien het betreft een besluit tot wijziging of
intrekking, aan degene tot wie het te wijzigen of in te trekken besluit was
gericht. Het stelt hen daarbij in de gelegenheid, binnen een door hem te
bepalen termijn advies uit te brengen onderscheidenlijk hun zienswijze

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 601, nr. 11



over het voornemen naar voren te brengen, tenzij bij het wettelijk
voorschrift of besluit, bedoeld in artikel 3.4A.1.1, anders is bepaald.

3. Berust het voornemen op een verzoek, dan geschiedt de kennis–
geving, bedoeld in het tweede lid, tevens aan de verzoeker. Artikel
3.5.4a, derde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.4A.6.2

1. In de mededeling, bedoeld in artikel 3.4A.6.1, eerste lid, vermeldt
het bestuursorgaan ten minste:

a. de zakelijke inhoud en een korte redengeving van het ontwerp van
het besluit;

b. wie in de gelegenheid worden gesteld hun bedenkingen tegen het
ontwerp in te brengen en op welke wijze en binnen welke termijn dit kan
geschieden;

c. dat degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat
zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld;

d. indien toepassing is gegeven aan artikel 3.4A.6.1, eerste lid, tweede
volzin: waar en wanneer de stukken ingezien kunnen worden.

2. Indien het betreft een besluit tot wijziging of intrekking, deelt het
bestuursorgaan deze gegevens tevens mee aan degene tot wie het te
wijzigen of in te trekken besluit was gericht, de betrokken andere
bestuursorganen en, indien een verzoek tot wijziging of intrekking is
gedaan, aan de verzoeker. Artikel 3.5.4a, derde en vijfde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.4A.6.3

1. Binnen twee weken na de mededeling, bedoeld in artikel 3.4A.6.1,
eerste lid, kan een ieder tegen het ontwerp van het besluit bij het
bestuursorgaan schriftelijk bedenkingen inbrengen. De artikelen
3.4A.4.2, tweede en vierde lid, en 3.4A.4.4 zijn van overeenkomstige
toepassing.

2. Het bestuursorgaan zendt van iedere ingebrachte bedenking zo
spoedig mogelijk een afschrift aan de adviserende bestuursorganen en,
indien het betreft een besluit tot wijziging of intrekking, aan degene tot
wie het te wijzigen of in te trekken besluit was gericht.

Artikel 3.4A.6.4

1. Het bestuursorgaan neemt een besluit tot wijziging of intrekking of
een besluit inhoudende de beslissing dat niet tot wijziging of intrekking
wordt overgegaan, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zestien weken
nadat het aan degene tot wie het te wijzigen of in te trekken besluit was
gericht de kennisgeving heeft gedaan, bedoeld in artikel 3.4A.6.1,
tweede lid.

2. In afwijking van het eerste lid wordt een besluit dat niet is vooraf–
gegaan door een kennisgeving als bedoeld in artikel 3.4A.6.1, tweede lid,
genomen uiterlijk acht weken na de mededeling, bedoeld in het eerste lid
van dat artikel.

E

Na artikel 3:43 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.5.4a

1. Van besluiten die zijn voorbereid met toepassing van de procedures
van afdeling 3.4A, wordt tegelijkertijd met de bekendmaking mededeling
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gedaan aan de betrokken andere bestuursorganen.
2. Uiterlijk twee weken na de bekendmaking doet het bestuursorgaan

mededeling van het besluit:
a. met overeenkomstige toepassing van artikel 3.4A.3.1, tweede lid,

en
b. door toezending van een exemplaar van het besluit aan degenen die

tegen het ontwerp van het besluit bedenkingen hebben ingebracht.
3. In afwijking van het tweede lid, onderdeel b, kan het bestuurs–

orgaan:
a. indien de omvang van het besluit daartoe aanleiding geeft, volstaan

met een ieder van de daar bedoelde personen de strekking van het
besluit en hetgeen omtrent zijn bedenkingen is overwogen, mee te delen;

b. indien een bedenking door meer dan vijf personen is ingebracht bij
hetzelfde geschrift, volstaan met toezending van een exemplaar aan de
vijf personen wier namen en adressen als eerste in dat geschrift zijn
vermeld;

c. indien een bedenking is ingebracht door meer dan vijf personen bij
hetzelfde geschrift en de omvang van het besluit daartoe aanleiding
geeft, volstaan met het meedelen aan de vijf personen wier namen en
adressen als eerste in dat geschrift zijn vermeld, van de strekking van het
besluit en van hetgeen omtrent hun bedenkingen is overwogen;

d. indien mededeling zou moeten geschieden aan meer dan 250
personen, die mededeling achterwege laten.

4. Bij de bekendmaking en bij de mededelingen, bedoeld in het eerste,
tweede en derde lid, vermeldt het bestuursorgaan tevens:

a. het tijdstip waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is
gelegd en de uren waarop en de plaats waar de stukken ter inzage
liggen;

b. of in het besluit wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het
ontwerp;

c. indien toepassing is gegeven aan het derde lid, dat zulks is
geschied, onder vermelding van de redenen daarvoor.

5. Indien toepassing is gegeven aan het derde lid, kunnen degenen die
bedenkingen tegen het ontwerp van het besluit hebben ingebracht, het
bestuursorgaan verzoeken hun een exemplaar van het besluit toe te
zenden. De mogelijkheid hiertoe wordt bij de mededeling van het besluit
overeenkomstig het tweede en derde lid vermeld. Aan het verzoek wordt
binnen twee weken voldaan, tenzij het bestuursorgaan van mening is dat
de toezending redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

6. Gedurende vier weken vanaf de dag waarop een exemplaar van het
besluit ter inzage is gelegd, kunnen de stukken worden ingezien tijdens
de werkuren. Tevens kunnen de stukken gedurende die periode desge–
vraagd ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten
de werkuren worden ingezien. Op verzoek wordt binnen die termijn een
kosteloze mondelinge toelichting verstrekt. Tegen vergoeding van ten
hoogste de kosten wordt afschrift van de ter inzage gelegde stukken
verstrekt.

7. Het tweede lid, onderdeel a, - voor zover dit betreft de toepassing
van artikel 3.4A.3.1, tweede lid, onderdelen b en c, - en het zesde lid,
tweede volzin, blijven buiten toepassing ten aanzien van een besluit
inhoudende de afwijzing van een verzoek tot het nemen van een besluit
als bedoeld in artikel 3.4A.6.1, eerste lid, indien het besluit niet is vooraf–
gegaan door een mededeling als bedoeld in dat lid.

In artikel 4:5 wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde
lid, een nieuw derde lid ingevoegd, luidende:
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3. Indien de aanvraag of een van de daarbij behorende gegevens of
bescheiden omvangrijk of ingewikkeld is en een samenvatting voor de
beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de
beschikking noodzakelijk is, kan het bestuursorgaan besluiten de
aanvraag niet te behandelen, mits de aanvrager de gelegenheid heeft
gehad binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn de aanvraag
met een samenvatting aan te vullen.

G

In artikel 4:10 wordt na «afdeling 3.4» ingevoegd: of afdeling 3.4A.

H

Artikel 7:1, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel b vervalt «of».

2. De punt aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door: , of.

3. Na onderdeel c wordt een nieuw onderdeel d toegevoegd, luidende:

d. is voorbereid met toepassing van een van de in afdeling 3.4A
geregelde procedures.

I

In artikel 7:14 wordt «Afdeling 3.4» vervangen door: De afdelingen 3.4
en 3.4A.

In artikel 7:27 wordt «Afdeling 3.4» vervangen door: De afdelingen 3.4
en 3.4A.

ARTIKEL II

De Wet milieubeheer (Stb. 1992, 551) wordt gewijzigd als volgt:

In de artikelen 1.1, 1.3, 2.3, 4.2, 4.4, 4.9, 4.10, 4.11, 4.15, 4.17, 7.1,
7.2, 7.6, 7.10, 8.13, 8.27, 8.30, 8.31, 8.37, 8.41, 8.42, 8.44, 14.1, 14.2,
14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.12, 14.14, 18.2, 18.3, 18.4,
18.7, 18.9, 19.2, 21.2 en 21.5 worden de woorden «overheidsorgaan»,
«overheidsorganen» en «Overheidsorganen» telkens vervangen door
«bestuursorgaan», «bestuursorganen» respectievelijk «Bestuursorganen».

B

In artikel 1.1, eerste lid, komt de omschrijving na «betrokken bestuurs–
organen:» te luiden:

adviseurs en andere bestuursorganen die overeenkomstig afdeling
3.4A van de Algemene wet bestuursrecht worden betrokken bij de
totstandkoming van de in artikel 13.1, eerste lid, bedoelde beschik–
kingen.
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In artikel 1.3, derde lid, wordt «Een besluit» vervangen door «Van een
besluit» en «toegezonden» door «mededeling gedaan door toezending».

Artikel 4.5 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Zodra het nationale milieubeleidsplan is vastgesteld, doen Onze
Ministers hiervan mededeling door overlegging van het plan aan de
Staten-Generaal en door toezending ervan aan gedeputeerde staten van
de provincies.

2. Aan het tweede lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Hierbij
geeft hij aan op welke wijze kennis kan worden gekregen van de inhoud
van het plan.

Artikel 4.6 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt in de eerste volzin «door Onze Ministers»
vervangen door «bij besluit van Onze Ministers» en wordt in de tweede
en derde volzin «twee maanden» telkens vervangen door «acht weken».

2. In het tweede lid komt de derde volzin te luiden: Onze Minister doet
mededeling van een besluit als bedoeld in de tweede volzm, door
overlegging van het besluit aan de Staten-Generaal en maakt het bekend
in de Staatscourant.

Artikel 4.8 komt te luiden:

Artikel 4.8

1. Onze Minister maakt het nationale milieuprogramma bekend door
het bij de aanbieding van de rijksbegroting over te leggen aan de Staten–
Generaal.

2. Onze Minister doet van het programma mededeling door
toezending aan gedeputeerde staten van de provincies.

Artikel 4.11 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Zodra het provmciale milieubeleidsplan is vastgesteld, doen
gedeputeerde staten hiervan mededeling door toezending van het plan
aan Onze Minister en aan de bestuursorganen waaraan provinciale
bevoegdheden zijn overgedragen bij de uitoefening waarvan met het
plan rekening moet worden gehouden.

2. Aan het tweede lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Hierbij
geven zij aan op welke wijze kennis kan worden gekregen van de inhoud
van het plan.
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H

In artikel 4.12, tweede lid, komt de tweede volzin te luiden: Gedepu–
teerde staten doen mededeling van een besluit als bedoeld in de eerste
volzin, door toezending van het plan aan Onze Minister en aan de
bestuursorganen waaraan provinciale bevoegdheden zijn overgedragen
bij de uitoefening waarvan met het plan rekening moet worden
gehouden.

I

Artikel 4.13, derde lid, komt te luiden:

3. Onze Minister doet van het besluit, houdende de aanwijzing,
mededeling door overlegging van het besluit aan de Staten-Generaal en
door plaatsing ervan in de Staatscourant.

J

Artikel 4.15, tweede lid, komt te luiden:

2. Gedeputeerde staten maken het programma bekend door het bij
het ontwerp van de begroting over te leggen aan provinciale staten. Zij
doen gelijktijdig mededeling van het programma door toezending aan
Onze Minister.

K

Artikel 4.18 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Zodra het gemeentelijke milieubeleidsplan is vastgesteld, doen
burgemeester en wethouders hiervan mededeling door toezending van
het plan aan gedeputeerde staten en aan de inspecteur.

2. Aan het tweede lid wordt een zin toegevoegd, luidende: Hierbij
geven zij aan op welke wijze kennis kan worden gekregen van de inhoud
van het plan.

L

Artikel 4.21 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Zodra het gemeentelijke milieuprogramma is vastgesteld, doen
burgemeester en wethouders hiervan mededeling door toezending van
het programma aan gedeputeerde staten en aan de inspecteur.

2. Toegevoegd wordt een nieuw lid, dat komt te luiden:

3. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één
of meer dag– of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden.
Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis kan worden gekregen van de
inhoud van het programma.
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M

Artikel 4.23 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Zodra het plan is vastgesteld, doen burgemeester en wethouders
hiervan mededeling door toezending van het plan aan de in het eerste
lid, onder a tot en met d, genoemde organen.

2. Toegevoegd wordt een nieuw lid, luidende:

3. Burgemeester en wethouders maken de vaststelling bekend in één
of meer dag– of nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden.
Hierbij geven zij aan op welke wijze kennis kan worden gekregen van de
inhoud van het plan.

N

Artikel 7.4 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «een besluit nemen» vervangen door: een
ministeriële regeling vaststellen.

2. Het tweede lid vervalt.

3. In het derde lid, dat wordt vernummerd tot tweede lid, wordt «Het
vervalt een jaar nadat het» vervangen door «De ministeriële regeling
vervalt een jaar nadat zij», wordt «ter vervanging van het besluit»
vervangen door «ter vervanging van die regeling» en wordt «bij een met
redenen omkleed besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendge–
maakt,» vervangen door «bij ministeriële regeling».

Artikel 7.5 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid vervalt «schriftelijk».

2. In het vierde lid wordt «een maand» vervangen door: vier weken.

3. In het zesde lid, derde volzin, wordt «een maand» vervangen door:
vijf weken.

4. In het zevende lid wordt in de eerste volzin «twee maanden»
vervangen door «negen weken» en worden de tweede en derde volzin
vervangen door: Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van de
beslissing mededeling gedaan aan de commissie en het bevoegd gezag.

5. In het achtste lid wordt in onderdeel c «bezwaren» vervangen door
«bedenkingen», wordt de puntkomma aan het slot van dat onderdeel
vervangen door een punt en vervalt onderdeel d.

P

Artikel 7.6 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid wordt gewijzigd als volgt:
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- Een nieuwe eerste volzin wordt ingevoegd, luidende: Bij de voorbe–
reiding van een besluit, houdende een aanwijzing krachtens het eerste
lid, geven gedeputeerde staten toepassing aan de in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure; gedurende acht
weken na de datum van terinzagelegging van het ontwerp kan een ieder
zijn zienswijze naar voren brengen.

- In de tweede (oud eerste) volzin wordt «een ontwerp van een
besluit, houdende een aanwijzing krachtens het eerste lid» vervangen
door: het ontwerp.

- In de derde (oud tweede) volzin wordt «dat ontwerp» vervangen
door: het ontwerp.

2. Het derde en vierde lid vervallen.

3. In het vijfde lid, dat wordt vernummerd tot derde lid, wordt «de
overeenkomstig het vierde lid ingediende opmerkingen» vervangen door:
de naar voren gebrachte zienswijzen.

4. Het zesde lid wordt vernummerd tot vierde lid en komt te luiden:

4. Tegelijkertijd met de bekendmakmg van een besluit als bedoeld in
het eerste lid, wordt daarvan mededeling gedaan door toezending van
een exemplaar aan ieder van Onze Ministers en aan de commissie.

In artikel 7.12, vierde lid, wordt «Het maakt voorts tegelijkertijd de
ontvangst van de mededeling bekend» vervangen door: Het geeft voorts
tegelijkertijd openbaar kennis van de ontvangst van de mededeling.

R

In artikel 7.13, tweede lid, wordt «Het maakt tegelijkertijd zijn
voornemen bekend» vervangen door: Het geeft tegelijkertijd openbaar
kennis van zijn voornemen.

In artikel 7.14, eerste lid, tweede volzin, wordt «binnen twee maanden
na de bekendmaking» vervangen door: binnen negen weken na de
openbare kennisgeving.

Artikel 7.15 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «drie maanden na de datum van bekend–
making» vervangen door «dertien weken na de openbare kennisgeving»
en wordt «twee maanden» vervangen door «acht weken».

2. In het derde lid wordt «waarop hoofdstuk 13 van toepassing is»
vervangen door: waarop afdeling 3.4A van de Algemene wet bestuurs–
recht van toepassing is.

3. Het vierde lid komt te luiden:

4. De richtlijnen worden bekendgemaakt aan degene die de activiteit
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onderneemt en meegedeeld aan de commissie, de adviseurs en degenen
die bij het bevoegd gezag overeenkomstig artikel 7.14, derde lid, opmer–
kingen hebben gemaakt. Artikel 3.5.4a, derde lid, van de Algemene wet
bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

U

Artikel 7.20 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid wordt gewijzigd als volgt:

- De eerste volzin komt te luiden: Het geeft openbaar kennis van het
milieu-effectrapport.

- In de tweede volzin wordt «Een milieu-effectrapport» vervangen
door «Van een milieu-effectrapport», wordt «twee maanden» vervangen
door «acht weken» en wordt «bekend gemaakt» vervangen door
«openbaar kennisgegeven».

2. In het derde lid wordt «bekendmaking» vervangen door: openbare
kennisgeving.

In artikel 7.22, derde lid, wordt in de tweede volzin «een maand»
vervangen door «vier weken» en komt de laatste volzin te luiden: Het
bevoegd gezag verstrekt eeri ieder desgevraagd, tegen betaling van de
kosten, voor zover mogelijk een exemplaar van de stukken.

W

Artikel 7.23 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «een maand» vervangen door: vier weken.

2. In het derde lid vervalt de laatste volzin.

X

In artikel 7.26, eerste lid, wordt «een maand» telkens vervangen door:
vijf weken.

Y

Artikel 7.28 wordt gewijzigd als volgt:

1. De aanduiding «1.» voor het eerste lid vervalt. De aanhef daarvan
komt te luiden: Het bevoegd gezag laat een aanvraag om een besluit als
bedoeld in artikel 7.27 buiten behandeling indien

2. Het tweede en derde lid vervallen.

Z

Artikel 7.29 komt te luiden:
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Artikel 7.29

Indien van een aanvraag als bedoeld in artikel 7.28, openbaar kennis
wordt gegeven, wordt van het milieu-effectrapport - zo nodig in
afwijking van artikel 7.20, tweede lid, tweede volzin - in ieder geval
gelijktijdig openbaar kennisgegeven.

AA

Artikel 7.30 komt te luiden:

Artikel 7.30

1. Indien krachtens wettelijk voorschrift van het voorontwerp of het
ontwerp van een besluit als bedoeld in artikel 7.27, eerste lid, openbaar
kennis wordt gegeven, wordt van het milieu-effectrapport gelijktijdig
openbaar kennisgegeven, behoudens in gevailen als bedoeld in artikel
7.29. Indien krachtens wettelijk voorschrift zowel van een voorontwerp
als van een ontwerp van het besluit openbaar kennis wordt gegeven,
wordt van het milieu-effectrapport gelijktijdig met het voorontwerp
kennisgegeven.

2. Van het ontwerp van een zodanig besluit wordt, indien van een
aanvraag om of een voorontwerp van het besluit openbaar kennis is
gegeven, niet openbaar kennisgegeven dan nadat toepassing is gegeven
aan de artikelen 7.17 tot en met 7.26.

BB

In artikel 7.31 wordt «artikel 7.28, eerste lid» vervangen door: artikel
7.28.

CC

Artikel 7.32 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «artikel 7.28, eerste lid» vervangen door
«artikel 7.28», wordt «bezwaren» telkens vervangen door «bedenkingen»
en wordt «waarmee dat rapport tegelijkertijd is bekendgemaakt»
vervangen door «waarmee van dat rapport tegelijkertijd openbaar kennis
is gegeven».

2. In het tweede lid wordt «bezwaren» vervangen door «bedenkingen»
en wordt «een maand» telkens vervangen door «vier weken».

DD

In artikel 7.33, tweede lid, wordt «bezwaren» vervangen door: beden–
kingen.

EE

In artikel 7.34, tweede lid, worden «een maand» vervangen door: vier
weken.

FF

In artikel 7.35, derde lid, aanhef, en vierde lid, wordt «hoofdstuk 13»
telkens vervangen door: afdeling 3.4A van de Algemene wet bestuurs–
recht.
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GG

Artikel 7.38 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt in de eerste volzin «zendt het bevoegd gezag
zo spoedig mogelijk een exemplaar toe» vervangen door «doet het
bevoegd gezag zo spoedig mogelijk mededeling door toezending van een
exemplaar» en wordt in de tweede volzin «Artikel 13.23, eerste, tweede
en vierde lid,» vervangen door «Artikel 3.5.4a, derde en vijfde lid, van de
Algemene wet bestuursrecht».

2. In het tweede lid wordt «Het maakt zijn besluit tevens zo spoedig
mogelijk bekend» vervangen door: Het doet van zijn besluit tevens zo
spoedig mogelijk mededeling.

3. Het derde lid vervalt.

HH

In artikel 8.4, tweede lid, wordt «verklaart het de aanvrager
niet-ontvankelijk in aanvragen om» vervangen door: besluit het tot het
buiten behandeling laten van aanvragen om.

In artikel 8.6 wordt «De afdelingen 13.2 en 13.4» vervangen door: De
paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 van de Algemene wet bestuurs–
recht.

JJ

In artikel 8.7, derde lid, wordt «afdeling 13.2» vervangen door: artikel
3.4A.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

KK

In artikel 8.8, eerste lid, wordt het onder d gestelde vervangen door:
de voor het einde van de in artikel 3.4A.4.2 van de Algemene wet
bestuursrecht bedoelde termijn overeenkomstig de artikelen 3.4A.4.1,
3.4A.4.2 en 3.4A.4.3 van die wet ingebrachte adviezen en bedenkingen
en de overeenkomstig artikel 8.31 ingebrachte adviezen;.

LL

Artikel 8.13 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt in onderdeel c «overheidsorganen»
vervangen door «bestuursorganen» en wordt in onderdeel f «overheids–
orgaan» vervangen door «bestuursorgaan».

2. In het tweede lid, wordt «hoe die eisen door het aangewezen
overheidsorgaan moeten worden bekendgemaakt» vervangen door: hoe
van die eisen door het aangewezen bestuursorgaan openbaar wordt
kennisgegeven.
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MM

In artikel 8.19, vierde lid, onder b, wordt «bekendmaking» vervangen
door: openbare kennisgeving.

NN

In artikel 8.21, eerste lid, wordt «drie maanden» vervangen door
«twaalf weken» en wordt «twee maanden» vervangen door «acht
weken».

00

In artikel 8.22, vijfde lid, wordt «zijn de afdelingen 13.3 en 13.4»
vervangen door: is paragraaf 3.4A.6 van de Algemene wet bestuursrecht.

PP

In artikel 8.23, vierde lid, wordt «zijn de afdelingen 13.3 en 13.4»
vervangen door: is paragraaf 3.4A.6 van de Algemene wet bestuursrecht.

QQ

In artikel 8.24, derde lid, wordt «de afdelingen 13.2 en 13.4»
vervangen door: de paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 van de
Algemene wet bestuursrecht.

RR

Artikel 8.25 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het zevende lid wordt «zijn de afdelingen 13.3 en 13.4»
vervangen door: is paragraaf 3.4A.6 van de Algemene wet bestuursrecht.

2. Het achtste lid wordt gewijzigd als volgt:

- In de eerste volzin wordt «bezwaren» vervangen door: bedenkingen.

- De tweede volzin vervalt.

- De tweede (oud derde) volzin komt te luiden: Van de beschikking
wordt mededeling gedaan door toezending daarvan aan de adviseurs.

SS

In artikel 8.26, vierde lid, wordt «zijn de afdelingen 13.3 en 13.4»
vervangen door: is paragraaf 3.4A.6 van de Algemene wet bestuursrecht.

In artikel 8.28 wordt «en van hoofdstuk 13» vervangen door: , van
hoofdstuk 13 en van afdeling 3.4A van de Algemene wet bestuursrecht.

UU

Artikel 8.30 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «wordt de aanvrager niet-ontvankelijk
verklaard» vervangen door: wordt de aanvraag buiten behandeling
gelaten.
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2. In het derde lid wordt «indien de aanvrager in zijn aanvraag»
vervangen door «indien de aanvraag» en wordt «niet-ontvankelijk wordt
verklaard» vervangen door «buiten behandeling wordt gelaten».

W

Artikel 8.31 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «twee maanden» vervangen door: acht
weken.

2. In het derde lid wordt «artikel 13.21» vervangen door: artikel
3.4A.5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

WW

In artikel 8.32 wordt «bij de vermelding overeenkomstig artikel 13.20,
onder a, van de gronden waarop de beschikking wordt gegeven,»
vervangen door: bij de motivering van de beschikking.

XX

In artikel 8.33 wordt «artikel 13.25, derde lid,» vervangen door: artikel
3.4A.6.1, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

YY

Artikel 8.35 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, wordt «en van hoofdstuk 13» vervangen door: ,
van hoofdstuk 13 en van afdeling 3.4A van de Algemene wet bestuurs–
recht.

2. In het tweede lid wordt in de laatste volzin «een maal bij een met
redenen omkleed besluit» vervangen door: eenmaal bij ministeriële
regeling.

ZZ

Artikel 8.37 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede die aanvangt met «verklaart het
bevoegd gezag» en eindigt met «niet-ontvankelijk» vervangen door: laat
het bevoegd gezag - onverminderd artikel 3.4A.2.3, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht - de aanvraag op verzoek van Onze
Minister buiten behandeling.

2. Het derde lid komt te luiden:

3. Op verzoek van Onze Minister neemt het bevoegd gezag de
aanvraag ondanks de onvolledigheid van de in het tweede lid bedoelde
gegevens in behandeling. Het stelt de aanvrager op verzoek van Onze
Minister in de gelegenheid de aanvraag overeenkomstig artikel 4:5,
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht binnen een bij het verzoek
aan te geven termijn aan te vullen.

3. In het vierde lid wordt «artikel 13.10» vervangen door: artikel
3.4A.3.1, eerste lid, tweede volzin, van de Algemene wet bestuursrecht.
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4. In het vijfde lid wordt in de eerste volzin «bezwaren die overeen–
komstig de artikelen 13.16, 13.17, 13.18 en 8.31 worden ingebracht»
vervangen door «bedenkingen die overeenkomstig de artikelen 3.4A.4.1,
3.4A.4.2 en 3.4A.4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en overeen–
komstig artikel 8.31 worden ingebracht» en wordt in de laatste volzin
«bezwaren» vervangen door «bedenkingen».

AAA

In artikel 8.39, derde lid, wordt «zijn de afdelingen 13.3 en 13.4»
vervangen door «is paragraaf 3.4A.6 van de Algemene wet bestuurs–
recht» en wordt «bezwaarschriften» vervangen door «afschriften van
ingebrachte bedenkingen».

BBB

In artikel 8.41, vierde lid, wordt «De melding wordt bekendgemaakt
door kennisgeving» vervangen door «Van de melding wordt openbaar
kennisgegeven» en wordt «over het bekendmaken» vervangen door «over
de openbare kennisgeving».

CCC

In artikel 8.42, eerste lid, derde volzin, wordt voor «de beschikking»
ingevoegd «van» en wordt «wordt bekendgemaakt» vervangen door
«mededeling wordt gedaan».

DDD

Artikel 8.44 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt «over het bekendmaken» vervangen door:
over de openbare kennisgeving.

2. In het vijfde lid, laatste volzin, wordt voor «de beschikking»
ingevoegd «van» en wordt «wordt bekendgemaakt» vervangen door
«mededeling wordt gedaan».

EEE

Hoofdstuk 13 komt te luiden:

HOOFDSTUK 13 Procedures voor vergunningen en ontheffingen

Afdeling 13.1. Algemeen

Artikel 13.1

1. Bij de toepassing van afdeling 3.4A van de Algemene wet bestuurs–
recht met betrekking tot de totstandkoming van beschikkingen krachtens
de in het tweede lid genoemde wetten, wordt afdeling 13.2 in acht
genomen, indien dat bij of krachtens de betrokken wet is bepaald.

2. De in het eerste lid bedoelde wetten zijn:
de Mijnwet 1903,
de Destructiewet,
de Kernenergiewet,
de Afvalstoffenwet,
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de Wet geluidhinder,
de Grondwaterwet,
de Wet inzake de luchtverontreiniging,
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren,
de Wet verontreiniging zeewater,
de Wet chemische afvalstoffen,
de Wet milieugevaarlijke stoffen,
de Wet bodembescherming.

Afdeling 13.2. Bijzondere bepalingen

Artikel 13.2

1. Indien bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag om
een vergunning of een ontheffing een milieu-effectrapport moet worden
gemaakt, wordt van die aanvraag kennisgegeven uiterlijk tien weken na
ontvangst van de aanvraag. Met betrekking tot die kennisgeving zijn de
artikelen 3.4A.3.1, tweede lid, 3.4A.3.2, eerste lid, onder a en b, en
tweede lid, 3.4A.3.3 en 3.4A.3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en
de artikelen 13.4 en 13.6 van overeenkomstige toepassing.

2. Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, is artikel 3.4A.3.1,
eerste lid, tweede volzin, van de Algemene wet bestuursrecht niet van
toepassing.

Artikel 13.3

Artikel 3.4A.2.3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet
van toepassing in een geval als bedoeld in artikel 7.28.

Artikel 13.4

Indien de aanvraag om een vergunning of ontheffing betrekking heeft
op een inrichting of werk, dan geschiedt de terinzagelegging, bedoeld in
artikel 3.4A.3.1, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, in ieder
geval op het gemeentehuis van de gemeente waarin de inrichting of het
werk geheel of in hoofdzaak is of zal zijn gelegen, en wordt van het
ontwerp gelijktijdig mededeling gedaan door:

a. aanplakking van een kennisgeving aan dat gemeentehuis, op
zodanige wijze dat de inhoud van de kennisgeving voor het publiek
duidelijk leesbaar is;

b. niet op naam gestelde kennisgeving aan de gebruikers van
gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting of
het werk liggen, voor zover zodanige kennisgeving kan dienen om het
beoogde doel te bereiken.

Artikel 13.5

In het overzicht, bedoeld in artikel 3.4A.3.3, eerste lid, onder d, van de
Algemene wet bestuursrecht, worden, voor zover redelijkerwijs nodig
voor een beoordeling van het ontwerp, tevens vermeld de overeen–
komstig artikel 8.19 gedane meldingen die hetzelfde onderwerp
betreffen.

Artikel 13.6

Indien de aanvrager daarom heeft verzocht, stelt het bevoegd gezag
hem, voordat het stukken ter inzage legt die niet van zijn kant zijn
ingebracht, in de gelegenheid die stukken in te zien met het oog op de
toepassing van de artikelen 19.3 tot en met 19.6. Tot de in de eerste
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volzin bedoelde stukken behoren niet de verslagen, gemaakt overeen–
komstig artikel 3.4A.4.3, tweede lid, van de Algemene wet bestuurs–
recht, en afschriften van bedenkingen, door anderen dan betrokken
bestuursorganen ingebracht overeenkomstig artikel 3.4A.4.2 van die wet.
Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is niet van toepassing.

Artikel 13.7

In afwijking van artikel 3.4A.5.1 van de Algemene wet bestuursrecht
houdt het bevoegd gezag de beslissing op de aanvraag aan indien deze
betrekking heeft op een inrichting, behorende tot een krachtens artikel
41 van de Wet geluidhinder aangewezen categorie, die is gelegen op een
terrein als bedoeld in dat artikel, waaromheen nog geen zone is vastge–
steld. De verplichting tot aanhouding geldt niet, indien het bevoegd
gezag van oordeel is dat de vergunning op andere gronden moet worden
geweigerd. Het bevoegd gezag doet de aanvrager schriftelijk mededeling
van de aanhouding. Binnen twaalf weken nadat een zone rond het
betrokken terrein is vastgesteld, geeft het bevoegd gezag de beschikking
op de aanvraag.

Artikel 13.8

Indien een aanvraag ten aanzien waarvan toepassing is gegeven aan
artikel 3.4A.5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, gecoördineerd
behandeld wordt met andere aanvragen om een beschikking waarop de
paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 van die wet van toepassing zijn,
geldt de ingevolge dat artikel bepaalde termijn tevens voor de
beschikking op de andere aanvragen.

Artikel 13.9

De in artikel 3.4A.6.1, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
bedoelde verplichtingen blijven buiten toepassing ten aanzien van de
voorgenomen wijziging van een vergunning die strekt tot uitvoering van
een krachtens artikel 8.45 of 8.46 voor het bevoegd gezag geldende
verplichting.

Artikel 13.10

In gevallen waarin Onze Minister bevoegd is een vergunning of
ontheffing te verlenen, kan hij in overeenstemming met Onze betrokken
Minister in het belang van de veiligheid van de Staat de toepassing van
afdeling 3.4A en artikel 3.5.4a van de Algemene wet bestuursrecht en
van de artikelen 8.7, 8.30, eerste lid, tweede volzin, en 8.31 geheel of
gedeeltelijk achterwege laten, voor zover dat belang zulks vereist.

Artikel 13.11

Indien een aanvraag om een vergunning of ontheffing dan wel een
verzoek tot wijziging daarvan betrekking heeft op het verwijderen van
chemische afvalstoffen of afgewerkte olie, waarvan de verwijdering door
een ongewone omstandigheid op korte termijn nodig is, kan Onze
Minister bepalen dat afdeling 3.4A van de Algemene wet bestuursrecht
buiten toepassing blijft bij de totstandkoming van de beschikking op de
aanvraag of het verzoek. In dat geval wordt van de beschikking
mededeling gedaan met toepassing van artikel 3.5.4a van die wet.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 601, nr. 11 20



FFF

Artikel 14.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «hoofdstuk 13» vervangen door: afdeling
3.4A van de Algemene wet bestuursrecht.

2. In het vierde lid wordt «afdeling 13.2 niet van toepassing is»
vervangen door: de paragrafen 3.4A.1 tot en met 3.4A.5 van de
Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing zijn.

3. Het vijfde lid vervalt, onder vernummering van het zesde lid tot
vijfde lid.

GGG

In artikel 14.2, eerste lid, wordt in de tweede volzin «Indien het
ontwerp van de beschikking op een aanvraag al overeenkomstig artikel
13.10, eerste lid, is bekendgemaakt» vervangen door: Indien het ontwerp
van de beschikking op een aanvraag al overeenkomstig artikel 3.4A.3.1,
eerste lid, tweede volzin, van de Algemene wet bestuursrecht is toege–
zonden.

HHH

In artikel 14.3, tweede lid, komen de onderdelen a, b, c en d te luiden:

a. van de aanvragen, voor zover daarvan krachtens artikel 3.4A.5.2,
derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht mededeling moet worden
gedaan, gezamenlijk overeenkomstig artikel 3.4A.3.1, tweede lid, van die
wet en artikel 13.4 mededeling wordt gedaan;

b. van de ontwerpen van de betrokken beschikkingen gezamenlijk
overeenkomstig artikel 3.4A.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht en
artikel 13.4 mededeling wordt gedaan;

c. de gelegenheid tot het mondeling inbrengen van bedenkingen
overeenkomstig artikel 3.4A.4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
wordt gegeven met betrekking tot de ontwerpen van de betrokken
beschikkingen te zamen;

d. de betrokken beschikkingen gezamenlijk overeenkomstig artikel
3.5.4a van de Algemene wet bestuursrecht worden bekendgemaakt.

III

In artikel 14.5, eerste lid, wordt «hoofdstuk 13» vervangen door:
afdeling 3.4A van de Algemene wet bestuursrecht.

JJJ

In artikel 14.6, tweede lid, wordt «bekendmaking» vervangen door:
kennisgeving.

KKK

Artikel 14.7 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «mening» vervangen door: zienswijze.

2. In het derde lid wordt in de eerste volzin «De beslissing» en «een
maand» vervangen door respectievelijk «Het besluit» en «vier weken» en
vervalt de tweede volzin.
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Artikel 14.10 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid komt onderdeel a te luiden:

a. van de mededelingen van de voornemens tot het indienen van
verzoeken, als bedoeld in artikel 7.12, eerste lid, alsmede van de
voornemens tot het nemen van besluiten, als bedoeld in artikel 7.13,
eerste lid, te zamen overeenkomstig artikel 7.12, vierde en vijfde lid,
wordt kennisgegeven;.

2. In het tweede lid komt onderdeel d te luiden:

d. van het milieu-effectrapport overeenkomstig artikel 7.20, tweede en
derde lid, wordt kennisgegeven;.

MMM

In artikel 14.12, eerste lid, wordt «hoofdstuk 13» vervangen door:
afdeling 3.4A van de Algemene wet bestuursrecht.

NNN

Artikel 15.2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt na «stelt» ingevoegd: bij ministeriële
regeling.

2. Het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid
vervallen.

000

In artikel 15.7 wordt «te nemen beschikking» vervangen door: te geven
beschikking.

OOOa

In artikel 15.16, eerst en derde lid, wordt «14 dagen» en «veertien
dagen» telkens vervangen door: twee weken

PPP

Artikel 15.29 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het vierde lid wordt na «stelt» ingevoegd: bij ministeriële
regeling.

2. Het vijfde lid vervalt.

QQQ

In artikel 15.11, derde lid, wordt «25, derde lid» vervangen door: 25,
vijfde lid.
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In artikel 15.20 vervalt het vijfde lid, onder vernummering van het
zesde lid tot vijfde lid.

SSS

Artikel 15.27 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «twee maanden» vervangen door: acht
weken.

2. Het tweede en derde lid vervallen.

3. Het vierde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

Artikel 17.2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste en tweede lid en in de aanhef van het derde lid wordt
«overheidsorgaan» telkens vervangen door: bestuursorgaan.

2. In het derde lid, onderdeel e, wordt «andere overheidsorganen of
diensten» vervangen door: andere bestuursorganen of overheidsdiensten.

UUU

Artikel 18.4, vijfde lid, komt te luiden:

5. Van een krachtens het eerste lid vastgesteld besluit wordt
mededeling gedaan in de Staatscourant, van een krachtens het derde lid
vastgesteld besluit op de voor het betrokken orgaan gebruikeiijke wijze.

VW

In artikel 18.9 vervalt het derde lid, onder vernummering van het
vierde lid tot derde lid.

WWW

In artikel 18.11, tweede lid, wordt in de eerste volzin «een maand»
vervangen door «vier weken» en vervalt de tweede voizin.

XXX

In artikel 18.14, eerste lid, vervalt de laatste volzin.

YYY

Artikel 18.16 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «een maand» vervangen door: vier weken.

2. In het tweede lid worden de eerste volzin alsmede de zinsnede
«Indien het verzoek wordt ingewilligd, voegt het daarbij» vervangen door:
Bij de bekendmaking van de beschikking aan de verzoeker voegt het
betrokken orgaan, indien het verzoek wordt ingewilligd,.
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In artikel 19.1 wordt «een beschikking waarop hoofdstuk 13 van
toepassmg is» vervangen door «een beschikking als bedoeld in artikel
13.1 waarop afdeling 3.4A van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing is» en wordt na «overeenkomstig deze wet» ingevoegd: dan
wel afdeling 3.4A of artikel 3.5.4a of 7:4 van de Algemene wet bestuurs–
recht.

AAAA

In artikel 19.3, eerste en tweede lid, wordt na «deze wet» telkens
ingevoegd: of afdeling 3.4A of 3:6 van de Algemene wet bestuursrecht.

BBBB

Artikel 19.5 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Op een verzoek tot geheimhoudmg beslist het bevoegd gezag
binnen vier weken na ontvangst. Van de beslissing wordt mededeling
gedaan aan de betrokken bestuursorganen. Indien het verzoek in het
kader van de toepassing van hoofdstuk 7 is gedaan, wordt van de
beslissing tevens mededeling gedaan aan de Commissie voor de milieu–
effectrapportage.

2. In het tweede lid wordt in de eerste volzin «paragraaf 7.2 of 7.5 of
afdeling 13.2» vervangen door «de paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5
of afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht of van paragraaf 7.2
of 7.5» en komt de tweede volzin te luiden: De krachtens de artikelen
3.4A.3.1, eerste lid, tweede volzin, 3.4A.5.1, 3.4A.5.2 en 4:5 van de
Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 7.5, zevende lid, 7.20,
tweede lid, 13.7 en 13.8 geldende termijnen lopen niet zolang de behan–
deling is opgeschort.

3. In het derde lid wordt «paragraaf 7.6 of 7.7 of afdelmg 13.3»
vervangen door: paragraaf 3.4A.6 of afdeling 3.6 van de Algemene wet
bestuursrecht of van paragraaf 7.6 of 7.7.

CCCC

In artikel 19.6 wordt «artikel 13.12, tweede lid, onder a,» vervangen
door: artikel 3.4A.3.3, eerste lid, onder d, van de Algemene wet
bestuursrecht, voor zover het betreft de eerder genomen, nog van kracht
zijnde besluiten, alsmede artikel 13.5.

DDDD

Artikel 21.1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, onder a, wordt «de artikelen 13.10, eerste lid, en
13.19 of 13.21, eerste lid,» vervangen door: de artikelen 3.4A.3.1, eerste
lid, tweede volzin, en 3.4A.5.1 of 3.4A.5.2, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht alsmede artikel 13.7.

2. In het derde lid wordt «artikel 13.31» vervangen door: artikel 13.10.
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Artikel 21.3 vervalt.

FFFF

Artikel 21.4 vervalt.

GGGG

In artikel 21.6, vijfde, zesde en zevende lid, wordt «een maand»
telkens vervangen door: vier weken.

ARTIKEL III

De Mijnwet 1903 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, tweede lid, eerste volzin, vervalt «schriftelijk».

B

In artikel 1b, tweede lid, wordt «De in het vorige lid bedoelde
aanmaning» vervangen door «Van de in het eerste lid bedoelde
aanmaning» en wordt «worden bekend gemaakt» vervangen door
«mededeling worden gedaan».

C

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt in de eerste volzin «twee maanden»
vervangen door «acht weken» en wordt «bezwaren» vervangen door
«bedenkingen» en wordt in de tweede volzin «eene maand» vervangen
door «vier weken».

2. In het derde lid wordt «bezwaren» vervangen door: bedenkingen.

3. In het vijfde lid wordt «bezwaren» vervangen door: bedenkingen.

ARTIKEL IV

De Kernenergiewet wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, eerste lid, onderdeel g, wordt «overheidsorgaan»
vervangen door: bestuursorgaan.

B

In artikel 15e, tweede lid, wordt «overheidsorgaan» telkens vervangen
door: bestuursorgaan.
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Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt voor «de paragrafen 8.1.3.2 en 8.1.3.3 en
afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer» ingevoegd: de paragrafen
3.4A.2 tot en met 3.4A.5 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede.

2. In de aanhef van het tweede lid wordt na «van de Wet milieu–
beheer» toegevoegd: en van de Algemene wet bestuursrecht.

3. In het derde lid wordt in onderdeel a, onder 2, en in onderdeel c
«afdeling 13.2, van de Wet milieubeheer» telkens vervangen door: de
paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 van de Algemene wet bestuurs–
recht.

D

Artikel 17a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «overheidsorganen» telkens vervangen door
«bestuursorganen» en wordt «Wet milieubeheer» vervangen door
«Algemene wet bestuursrecht».

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. Bedenkingen tegen het ontwerp van de beschikking op de aanvraag
kunnen op grond van afdeling 3.4A van de Algemene wet bestuursrecht
door anderen dan de krachtens het eerste lid aangewezen bestuursor–
ganen slechts worden ingebracht indien zij zijn ontleend aan vrees voor
nadelige gevolgen voor mensen, dieren, planten en goederen.

Artikel 18 vervalt.

Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt in de eerste volzin voor «de paragrafen
8.1.3.2 en 8.1.3.3 en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer» ingevoegd
«de de paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 van de Algemene wet
bestuursrecht alsmede» en wordt in de tweede volzin «de paragrafen
8.1.3.2 en 8.1.3.3 en afdeling 13.3 van die wet» vervangen door:
«paragraaf 3.4A.6 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede de
paragrafen 8.1.3.2 en 8.1.3.3 en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

2. Het derde lid vervalt.

Artikel 20a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «de paragrafen 8.1.3.2 en 8.1.3.3 en
afdeling 13.3 van de Wet milieubeheer» vervangen door: paragraaf
3.4A.6 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede de paragrafen
8.1.3.2 en 8.1.3.3 en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

2. Het derde lid vervalt.
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In artikel 26 vervalt het derde lid.

I

Artikel 29a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «Afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer is
van toepassing» vervangen door: De paragrafen 3.4A.2 tot en met
3.4A.5 en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer zijn van toepassing.

2. In het tweede lid wordt «is afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer
niet van toepassing» vervangen door: zijn de paragrafen 3.4A.2 tot en
met 3.4A.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de
Wet milieubeheer niet van toepassing.

3. In het derde lid wordt «artikelen 16, 17a en 18» vervangen door:
artikelen 16 en 17a.

In artikel 31, tweede lid, wordt «overheidsorganen» vervangen door:
bestuursorganen.

K

In artikel 32, derde lid, wordt «overheidsorganen» vervangen door:
bestuursorganen.

Artikel 34 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt in de eerste volzin «is afdeling 13.2 van de
Wet milieubeheer van toepassing» vervangen door «zijn de paragrafen
3.4A.2 tot en met 3.4a.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling
13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing» en wordt in de tweede
volzin «artikelen 16, eerste lid, 17a en 18» vervangen door «artikelen 16,
eerste lid, en 17a».

2. In het vijfde en zevende lid wordt «overheidsorganen» telkens
vervangen door: bestuursorganen.

M

In artikel 35 vervalt het derde lid.

N

Artikel 36 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt in de eerste volzin tussen «de betrokkene» en
«bevelen» ingevoegd: bij beschikking.

2. Het vierde lid vervalt.
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Artikel 38 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt voor «bevelen de inrichting te sluiten»
ingevoegd: bij beschikking.

2. Het vierde lid komt te luiden:

4. Van een krachtens het eerste lid vastgestelde beschikking wordt
mededeling gedaan door toezending van een afschrift aan de burge–
meester van de gemeente, waar de inrichting of het vervoermiddel zich
bevindt.

3. Het vijfde lid vervalt, onder vernummering van het zesde lid tot
vijfde lid.

In artikel 49 vervalt het tweede lid, alsmede de aanduiding «1.» voor
het eerste lid.

Q

Artikel 58, vijfde lid, komt te luiden:

5. Van een krachtens het eerste, tweede of derde lid vastgesteld
besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

R

Artikel 67 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt «zijn de artikelen 16 en 18» vervangen door:
is artikel 16.

2. In het vijfde lid wordt «overheidsorganen» vervangen door:
bestuursorganen.

3. In het zesde lid vervalt de laatste volzin.

S

Artikel 69 vervalt.

T

In artikel 70, tweede lid, wordt «dertig dagen» telkens vervangen door:
vier weken.

U

In artikel 72, tweede lid, wordt «drie maanden» vervangen door: twaalf
weken.

V

Artikel 76 wordt gewijzigd als volgt:
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1. In het tweede en derde lid wordt «een maand» telkens vervangen
door: vier weken.

2. In het vierde lid vervalt de tweede volzin.

W

In artikel 78, eerste lid, onderdeel a, wordt «49, eerste lid» vervangen
door: 49.

ARTIKELV

De Destructiewet wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 5, derde lid, wordt «is afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer
van toepassing» vervangen door: zijn de paragrafen 3.4A.2 tot en met
3.4A.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet
milieubeheer van toepassing.

B

In artikel 5a, tweede lid, wordt «is afdeling 13.3 van de Wet milieu–
beheer van toepassing» vervangen door: zijn paragraaf 3.4A.6 van de
Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer
van toepassing.

ARTIKELVI

De Wet geluidhinder wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «is afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer
van toepassing» vervangen door: zijn de paragrafen 3.4A.2 tot en met
3.4A.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet
milieubeheer van toepassing.

2. In het zesde lid wordt «is afdeling 13.3 van de Wet milieubeheer
van toepassing» vervangen door: zijn paragraaf 3.4A.6 van de Algemene
wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van
toepassing.

B

In artikel 176 wordt na «de Wet milieubeheer» ingevoegd: of de
Algemene wet bestuursrecht.

ARTIKELVII

De Grondwaterwet wordt gewijzigd als volgt:
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In artikel 17 wordt «is afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van
toepassing» vervangen door: zijn de paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5
van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieu–
beheer van toepassing.

B

In artikel 18, derde lid, wordt «artikel 13.21 van de Wet milieubeheer»
vervangen door: artikel 3.4A.5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

In artikel 19, eerste lid, wordt «de artikelen 13.5, 13.10, eerste lid,
13.19 en 13.21 van de Wet milieubeheer» vervangen door: de artikelen
3.4A.2.3, 3.4A.3.1, eerste lid, tweede volzin, 3.4A.5.1, 3.4A.5.2 en 4:5,
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht alsmede artikel 13.7 van
de Wet milieubeheer.

In artikel 22, tweede lid, wordt «is afdeling 13.2 van de Wet milieu–
beheer van toepassing» vervangen door: zijn de paragrafen 3.4A.2 tot en
met 3.4A.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de
Wet milieubeheer van toepassing.

In artikel 23, tweede lid, wordt «is afdeling 13.3 van de Wet milieu–
beheer van toepassing» vervangen door: zijn paragraaf 3.4A.6 van de
Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer
van toepassing.

In artikel 24, tweede lid, wordt «is afdeling 13.3 van de Wet milieu–
beheer van toepassing» vervangen door: zijn paragraaf 3.4A.6 van de
Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer
van toepassing.

ARTIKELVIII

Artikel 16 van de Wet inzake de luchtverontreiniging wordt gewijzigd
als volgt:

1. In het eerste lid wordt «is afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer
van toepassing» vervangen door: zijn de paragrafen 3.4A.2 tot en met
3.4A.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet
milieubeheer van toepassing.

2. In het vierde lid wordt voor «afdeling van de Wet milieubeheer»
ingevoegd: paragrafen van de Algemene wet bestuursrecht en.

3. In het vijfde lid wordt «welke afdeling van hoofdstuk 13 van de Wet
milieubeheer van toepassing is» vervangen door: welke paragrafen van
afdeling 3.4A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn.
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ARTIKEL IX

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 2b, vierde lid, eerste volzin, komt te luiden:

De melding wordt - behoudens in gevallen als bedoeld in artikel 7,
tweede lid, waarin de paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 van de
Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer
niet van toepassing zouden zijn - openbaar gemaakt in één of meer dag–,
nieuws– of huis-aan-huisbladen.

B

Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «De afdelingen 13.2 en 13.4 van de Wet
milieubeheer zijn van toepassing» vervangen door: De paragrafen 3.4A.2
tot en met 3.4A.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2
van de Wet milieubeheer zijn van toepassing.

2. In het tweede lid wordt «is afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer
niet van toepassing» vervangen door: zijn de paragrafen 3.4A.2 tot en
met 3.4A.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de
Wet milieubeheer niet van toepassing.

Artikel 7a wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid wordt gewijzigd als volgt:

- In de aanhef wordt «de afdelingen 13.2 en 13.4 van de Wet milieu–
beheer» vervangen door «de paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 van de
Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer»
en wordt «is met betrekking tot» vervangen door «zijn met betrekking
tot».

- In onderdeel a wordt «de afdelingen 13.3 en 13.4 van de Wet
milieubeheer» vervangen door: paragraaf 3.4A.6 van de Algemene wet
bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

- In onderdeel b wordt «de afdelingen 13.2 en 13.4 van de Wet
milieubeheer» vervangen door: de paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5
van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieu–
beheer.

2. In het derde lid wordt «afdeling 13.2 of 13.3 van die wet»
vervangen door: de paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 of paragraaf
3.4A.6 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet
milieubeheer.

Artikel 7b wordt gewijzigd als volgt:
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1. Het derde lid wordt gewijzigd als volgt:

- In de aanhef wordt «wordt de aanvrager in ieder geval niet-ontvan–
kelijk verklaard» vervangen door: wordt de aanvraag in ieder geval buiten
behandeling gelaten.

- In onderdeel b vervalt «aanvrager in zijn» en wordt «niet-ontvankelijk
wordt verklaard» vervangen door: buiten behandeüng wordt gelaten.

2. In het vierde lid wordt in de eerste volzin «twee maanden»
vervangen door «acht weken» en wordt in de laatste volzin «artikel 13.21
van de Wet milieubeheer» vervangen door «artikel 3.4A.5.2, eerste lid,
van de Algemene wet bestuursrecht».

Artikel 7c wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «artikel 13.25, derde lid, van de Wet milieu–
beheer» vervangen door: artikel 3.4A.6.1, tweede lid, van de Algemene
wet bestuursrecht.

2. Het derde lid, onderdelen a, b en c, komt te luiden:

a. van de betrokken voornemens gezamenlijk overeenkomstig artikel
3.4A.6.1, tweede en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
wordt kennisgegeven;

b. van de betrokken ontwerp-besluiten gezamenlijk overeenkomstig de
artikelen 3.4A.6.1, eerste lid, en 3.4A.6.2 van die wet mededeling wordt
gedaan;

c. de betrokken beschikkingen gezamenlijk overeenkomstig die wet
worden bekendgemaakt en daarvan gezamenlijk overeenkomstig die wet
mededeling wordt gedaan.

Artikel 7d wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, wordt «artikel 13.12 van de Wet milieubeheer»
vervangen door: artikel 3.4A.3.1, tweede lid, van de Algemene wet
bestuursrecht.

2. In het derde lid wordt «artikel 13.25, derde lid, van de Wet milieu–
beheer» vervangen door: artikel 3.4A.6.1, tweede lid, van de Algemene
wet bestuursrecht.

ARTIKEL X

De Wet verontreiniging zeewater wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid wordt «Afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer is»
vervangen door: De paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 van de
Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer
zijn.
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2. In het derde lid wordt «Afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer is»
vervangen door: De paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 van de
Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer
zijn.

3. In het vierde lid wordt «dat afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer
niet van toepassing is» vervangen door: dat de paragrafen 3.4A.2 tot en
met 3.4A.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de
Wet milieubeheer niet van toepassing zijn.

B

Artikel 8a wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «Afdeling 13.3 van de Wet milieubeheer is»
vervangen door: Paragraaf 3.4A.6 van de Algemene wet bestuursrecht
en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer zijn.

2. In het tweede lid wordt in de eerste volzin «is afdeling 13.3 van de
Wet milieubeheer niet van toepassing» vervangen door «zijn paragraaf
3.4A.6 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet
milieubeheer niet van toepassing» en wordt in de tweede volzin «dat die
afdeling van de Wet milieubeheer niet van toepassing is» vervangen door
«dat die paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht en die afdeling
van de Wet milieuebeheer niet van toepassing zijn».

ARTIKELXI

De Wet milieugevaarlijke stoffen wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 26 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt in de eerste volzin «Afdeling 13.2 van de Wet
milieubeheer is van toepassing» vervangen door «De paragrafen 3.4A.2
tot en met 3.4A.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2
van de Wet milieubeheer zijn van toepassing» en wordt in de tweede
volzin «waarin dat hoofdstuk buiten toepassing blijft» vervangen door
«waarin de paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 van de Algemene wet
bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer buiten
toepassing blijven».

2. In het zevende lid wordt in de eerste volzin «is afdeling 13.3 van de
Wet milieubeheer van toepassing» vervangen door «zijn paragraaf 3.4A.6
van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieu–
beheer van toepassing» en wordt in de tweede volzin «waarin die
afdeling niet van toepassing is» vervangen door «waarin die paragraaf en
die afdeling niet van toepassing zijn».

B

Artikel 33 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid wordt «Afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer is
van toepassing» vervangen door: De paragrafen 3.4A.2 tot en met
3.4A.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet
milieubeheer zijn van toepassing.
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2. In het vijfde lid wordt «Afdeling 13.3 van de Wet milieubeheer is
van toepassing» vervangen door: Paragraaf 3.4A.6 van de Algemene wet
bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer zijn van
toepassing.

ARTIKEL XII

De Wet bodembescherming wordt gewijzigd als volgt:

In artikel 29, vijfde lid, wordt «Hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer
is van toepassing» vervangen door: Afdeling 3.4A van de Algemene wet
bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer zijn van
toepassing.

B

In artikel 30, derde lid, wordt in de eerste volzin «De afdelingen 13.2
en 13.4 van de Wet milieubeheer zijn van toepassing» vervangen door
«De paragrafen 3.4A.2 tot en met 3.4A.5 van de Algemene wet
bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer zijn van
toepassing» en wordt in de tweede volzin «De Afdelingen 13.3 en 13.4
van die wet zijn van toepassing» vervangen door «Paragraaf 3.4A.6 van
de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieu–
beheer zijn van toepassing».

ARTIKEL XIII

1. Voor de plaatsing van deze wet in het Staatsblad stelt Onze
Minister van Justitie de nummering van de artikelen, afdeling en
paragrafen van hoofdstuk 3 van de Algemene wet bestuursrecht opnieuw
vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van artikelen,
afdeling en paragrafen van de Algemene wet bestuursrecht met de
definitieve nummering in overeenstemming.

2. Onze Minister van Justitie plaatst de teksten van de Algemene wet
bestuursrecht en de Wet milieubeheer, zoals deze luiden na de inwer–
kingtreding van deze wet, in het Staatsblad.

3. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk beluit te bepalen
tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

De Ministervan Binnenlandse Zaken,
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